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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliulul Judefean lalomita Ft] Consiliul de 

administrafie al Centrului Judetean de Resurse si Asistentă  Educationald lalomita  pen  tru 
anul scolar 2021 - 2022 

Consiliul Juderean 
Av6nd în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. etlAt  /2021- P din R09.2021  al Preş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examinand: 

Adresa nr. 1536 din 01.09.2021 a Centrului Judetean de Resurse  i  Asistent6 
Educationala lalomita; 

- Raportul de specialitate nr. 	--/2021- 6 din 66'19.2021  al Directlei 
Coordon  are  Organizare; 

- Avizul nr. 	72021- 	din 	.2021  at Comisiei pentru învă tă mant, culture'', 
culte,  tin  eret, colaborarea cu societatea dyne' i  relatii externe; 

Avizul nr. 	72021- 	din 	.2021 al Comisiel pentru munc6, s ă n ă tate, 
asistent6 social6 ş i familie; 

- Procesul verbal nr. 	/2021- 	din 	.2021 al Comisiei speciale de 
num ă rare a voturilor Fn cazul hot6r6rilor adoptate cu vet secret, 

În  conformitate Cu:  
- prevederile art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Cu  modific6rile ş i 

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercet ă rii, tineretului 	sportului 

nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ş i functionarea centre/or 
judetene/al municipiului Bucure ş ti de resurse ş i asistent6 educational6, cu modifică rile ş i  
cornplet6rile ulterioare; 

prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.61972014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organ  izare ş i function are a consiliului de administratie din unit6tile de 
rnv6t6mant preuniversitar, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare; 

prevederile art. .173 alin. (1) lit. d)  i  alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgent6 a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6rile  i cornplet6rile ulterioare, 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţ-6 a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă  rile i complet6rile ulterioare, 
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HOTARA5TE: 

Art.1 Se desemneaz ă  domnulicioamna 	  Fn calitate  de  
reprezentant al Consiliului Judetean lalomito "in Consiliul de administratie al Centrului Judetean 
de Resurse si Asistentă  Educatională  lalomita pen tru anul scolar 2021 - 2022. 

Art.2 Pe perioada mandatului, domnul/doamna 	  vo beneficia de toate 
drepturile ş i VC1 duce la Tndeplinire atributlile prev ă zute de legislatia incident() Fri vigoare. 

Art.3 Prezenta hotă ră re produce efecte de la data comunic ă rii pane( la 31.08.2022. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hotă ră re se 
comunică , spre ducere la Mdeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 5i, spre stiint ă , Centrului 
Judetean de Resurse si Asistent ă  Educatională  lalomita Institu ţ lei Prefectului - Judetul 
lalomita, urmemd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea Mon itorul 
Oficial al Judetului. 

PREgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat 
Secretarul General al Judetului lalomita, 

Adrian — Robert IONESCU 

Rd/Dc. 
RC 
2 ex. 

Cod FP 07-02, ed. 2, vers. 0 



Canal tit Judeteitn lalornita 

ill'  IIfl  
100 

hIJa  1 151)  1 IÍ 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Siobozia Plata Revoitqlei Nr.  

Member of •M-ZO 

RI:R S1MTEX 

CIFAT*".1-1PN4GUNZNT SYSTLM 

1.50 eool 

web: www.cicnetra 
cii@cienetra 

PRE$ED1NTE 
	

Nr0204/2021-2_ din 0g,07.2021  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă reire privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Jude ţ ean 

lalomiţ a in Con siliul de administra ţ ie al Centrului Jude ţ ean de Resurse i Asisten ţă  
Educaţ ională  lalomi ţ a pen tru anul ş colar 2021- 2022 

Prin proiectul de hoteirare supus dezbateril se propune desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Juderean lalomita in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse .51 
Asisten ţă  Educational ă  lalomita pen tru anul ş colar 2021-2022. 

Conform art. 99 alin. (4) ş i (6) din Legea educcliei nationale nr. 172011, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, centrele judetene de resurse 5i asistent ă  educatională  sunt unită ri 
specializate ale invertesmantului preuniversitar, cu personalitate juridic ă , coordonate 
metodologic de ins pectoratul ş colar. Acestea organizeazd, coordoneaz ă  metodologic, 
monitorizează  5i evaluează  to nivel judetean activită tl ş i servicii educationale (asistentel 
psihopedagogică /psihologică , terapii logopedice, servicii de evaluare, de orien tare 5colar ă  5i 
profesională , etc). 

Potrivit art. 13 din Regulamentul privind organizarea 5i functionarea centre/or judetene 
de resurse 5i asistent ă  educationales, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetă rii, 
tineretului ş i sportului nr. 5555/2011, cu modific ă rile completă rile ulteriaare, consiliul de 
administratie al centre/or judetene de resurse i asistenta educational ă  functioneazei in baza 
prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 ş i ale metodologiei-cadru de organizare 5i de 
funcrionare a consiliului de administratie al unite/Nor de invek ă mant preuniversitar, aprobat ă  
prin Ordinul ministrului educatiei narionale nr. 4.619/2014, cu modificeirile i complet ă rile 
ulterloare. 

Conform prevederilor legale mentionate, in componenta consiliului de administratle al 
centre/or judetene de resurse  i asistent ă  educational ă  face parte .5i un reprezentant 
consiliului judetean, desemnat prin hot ă retre a autorită tli deliberative. 

Centrul Juderean de Resurse i Asistentă  Educationala lalomita solicită  prin adresa 
nr. 1536 din 01.09.2021, in aplicarea prevederilor Ordinului nr. 4.619/2014, coroborat cu 
prevederile Ordinului nr. 5555/2011, desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
lalomită  in Cons/hut de administratle al acestei unit ă ti de Tnvă tă mânt, pentru anul ş colar 2021 - 
2022. 



Falb' de cele de mai sus, propun consiliului juderean s ă  desemneze, printr-o nou ă  
hotă rare, un reprezentant In Consiliul de administratie al Centrului Juderean de Resurse si 
Asistentă  Educational(' lalomita, care s ă  ducă  la indeplinire atributille prev ă zute citat de Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile 5i cornplet ă rile ulterioare, cat si de Ordinele mai 
sus precizate. 

În respectarea dispozitlilor art. 139 alin. (6) si art. 182 alin. (4) din Ordonanra de Urgent(' 
a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 
prezentul proiect de hotă rare, avand caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi 
ado ptat decal-  prin vat secret. 

Avand In vedere că  sunt Indeplinite conditlile de legalitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă rarii In forma 5i conVnutul prezentate In proiect. 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redact at  
R6 ureanu Cristian 
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Directia Coordonare Organizare 	 NroU/97---/2021.6  din  69667.  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hateireire privind desernnarea unui reprezentant al Consillului Judetean lalornita Fn 

Consillul de administratie al Centrului Juderean de Resurse 
Asistent6 Educatianalei lalomita pentru anul scalar 2021 - 2022 

Proiectul de hotă ră re supus dezbaterli pro pune desernnarea unui reprezentant at Consiliului 
Jude ţ ean lalomito in Consillui de administratie at Centrului Judetean de Resurse ş i Asisten ţă  
Educa ţ ională  lalomiţ a pentru anul .5colar 2021 - 2022. 

Conform art. 99 alin. (4)  i (6) din Legea educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, centrele judet-ene de resurse si asistenr6 educa ţ ională  sunt unităţ i specializate 
ale invăţă m ă ntului preuniversitar, cu personalitate juridic, coordonate metodologic de ins pectoratul 
5colar. Acestea organizeaz ă , coordonează  metodologic, monitorizeaz ă  ş i evalueaz ă  la nivel judetean 
activităţ i ş i servicii educa ţ ionale (asisten ţă  psihopedagogică lpsihologic ă , terapil logopeclice, servicii de 
evaluare, de orientare ş colară  5i profesional ă , etc). 

Practic, potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 "Evaluarea, asisten ţ a 
psihoeducaţ ională , orientareo 5colară  51 orientarea profesională  a copiilor, a elevilor 51 a tinerilor cu 
cerin ţ e educa ţ ionale spec/ale se realizeaz ă  de că tre centrele jude ţ ene de resurse 51 de asistent ă  
educaţ ională  (...,)" 

Analiză nd prevederile Regulamentului privind organizarea 51  fun cţ ionarea centre/or jude ţ ene de 
resurse 5i asisten ţă  educational& aprobat prin Ordinul ministrului educatlei, cercet ă ril, tineretului si 
sportului nr. 5555/2011, cu modific ă rile ş i coniplet ă rile utter/care 51 Metoclologia-cadru de organizare ş i 
de functionare a consiliului de administra ţ ie al unităţ ilor de invăţă rn ă nt preuniversitar, aprobat ă  prin 
Ordinul ministrului educa ţ iei na ţ ionole nr. 4.619/2014, cu moclifică rile i cornplet ă rfle utter/care, in 
componen ţ a consiliului de administratie at centre/or judetene de resurse asisten ţă  educa ţ ională  se 
regă se5te ş i un reprezentant al consiliului judetean, desemnat prin hot ă ră re a autorit ăţ ii deliberative. 

Prin adresa nr. 1536 din 01.09.2021 Centrul Jude ţ ean de Resurse Asistent ă  Educatională  
lalomita a solicitat desemn area reprezentantului Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a in Consiliul de 
administra ţ ie al acestei unităţ i de invă tă mant, pentru anul scolar 2021 - 2022. 

De men ţ ionat este faptul cő , potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) ş i art, 182 alin. (4) , din 
Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul aclministrativ, Cu modific ă riie 
cornpletă rile utter/care, desemn area reprezentantului se face prin vet secret, Tntrucat hotar6rea are 
caracter individual cu privire la persoane. 

	

Avand in vedere solicitarea 	actele normative invocate, proiectul de hot ă ră re indepline.ste 
condiţ ille de necesitate 51 de oportunitate, jar prin reprezentantul s ă u Consiliul Judetean lalomi ţ a va 
contribui la buno desfă surare a activit ă tli Centrului Jude ţ ean de Resurse 51 Asisten ţă  Educational& 

DIRECTOR EXECUTIV, 
IOWA SAICOIANU 

Consiliul Jpdetean lalomita 

III 1111111 1111111 
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tre 

CONSILIUL 3U.DETEAN 	NI I Ţ A  

iv  TEAThl DOMNIILUI PRE,SEDINTE 

in temeitil prevederilor  U1. 96 din Legea Nr.  I 	1 cu.  moditicariie  i  completArile ulterioare. 

()MEN tire 461972014 petitru aproborea Metodologiei eadrii de organi.zare*i de funclionare a consiliului 

adiritlistratie din uniUe  de invtVirrittrit preuniversitar, uu modirierwile ;;i complettirile ailieriQuel;ii Art. 1.2. 

al in.  3 din GMECTS nr, 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentuliti privind organizarett ş ironctioriarea 

centrelor jrnicIenel ai iunieipkiluí Bucure0 de resurse ş iasistertp edueationalI,cii maclitiedrile s,i 

complet&ile . 	 rtt45f1 SZI desenina0 tin reprezentant  II  Consiliultii ludetean Ialumi ţ a cm - k:  Sl  IaCí  

par-w din 	 Administratie  d  Centrului Judetenn de .Restirse Ş L de Asistent5 Educationaia Lalornita, 

Director CURAE - Ialomila, 

Prof. 13iiavs'ettiNtia Haim Camelia , 	. 
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